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Resumo 
 

O presente trabalho discute as poéticas da linguagem do videoclipe utilizadas como            
recurso estilístico na obra do cineasta canadense Xavier Dolan. A partir do conceito de              
transcineclipe, estrutura-se uma argumentação e análise de dois filmes do cineasta: Eu            
matei minha mãe (2009) e Mommy (2014). As conexões entre as linguagens            
audiovisuais é o ponto principal desta reflexão, que identifica Xavier Dolan como um             
realizador importante nos cenários do cinema contemporâneo, pois seu trabalho costura           
elementos da cultura pop, da moda e da publicidade numa relação repleta de             
hibridizações.  
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Introdução  
 

O presente artigo desenvolve uma reflexão sobre o trabalho de direção do            

cineasta canadense Xavier Dolan. Busca compreender como o jovem diretor costura           

seus filmes com diálogos com a cultura pop, especificamente pelo uso de canções que              

possuem um tratamento peculiar na articulação que se estabelece com a imagem.            

Trata-se de uma abordagem, cujo o foco se atém às relações estabelecidas entre a              

linguagem do cinema e do videoclipe, comprovadas pela atuação do próprio diretor, que             

em sua trajetória profissional, vem se destacando como realizador tanto de filmes            

cinematográficos como de videoclipes. 
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Esta reflexão está calcada nos pensamentos do teórico Michel Chion (2008),           

pois evidencia-se uma base de referenciais sobre as questões que envolvem o som e a               

imagem. Pensamos ser importante discutir a questão da estilização, vistos a partir das             

leituras de David Bordwell (2013), que vem abordando questões essenciais sobre o som.             

Discutiremos as questões que envolvem a articulação com o conceito de transcineclipe            

(OLIVA, 2016), cujo pensamento estabelece conexões entre a linguagem do videoclipe           

e a do cinema na obra do cineasta estudado.  

Para a análise, estabelecemos como objetos de estudo, dois filmes de Xavier            

Dolan, a saber: Eu matei minha mãe (2009) e Mommy (2014). O foco da análise são as                 

cenas dos filmes, onde a música tem um papel importante. Verifica-se que o cineasta              

enfatiza o uso das músicas de natureza pop, criando um estilo bem particular na forma               

como elas são inseridas na diégese filmica. 

Portanto, justificamos a necessidade de um estudo sobre o cineasta Xavier           

Dolan, cuja a problematização visa refletir sobre como a linguagem do videoclipe            

influência o tratamento audiovisual em seus filmes. A partir do entendimento que a             

música e os recursos estéticos utilizados na forma como o cineasta faz a decupagem dos               

seus filmes, promovem uma estilização da imagem e reforça marcas de visualidade            

sonoras e imagéticas que  caracterizam um estilo de direção.  

 
As canções nos filmes de Xavier Dolan  

 

Os estudos estabelecidos por Michel Chion (2008) evidenciam dois tipos de           

músicas inseridas em filmes. Esta configuração é importante para pensarmos como se            

estruturam as poéticas audiovisuais, quando discute-se a interação som e imagem. É            

notável que as canções, desde o advento do cinema sonoro, sempre tiveram destaque             

nos filmes. As músicas criam blocos que não necessariamente se fundem a questões de              

natureza diegética, ou seja, ela não precisa estar vinculada a questão temporal e espacial              

que norteiam o cinema, principalmente, os filmes de natureza narrativa linear.  

Chion (2008) define dois tipos de música: de fosso e de ecrã. A música de fosso                

são de natureza extradiegética, ou seja, são inseridas nos filmes produzindo um arranjo             
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imagético e sonoro, mas não vemos a imagem que representa a emissão do som.              

Diferentemente a música de ecrã, já nos mostra a imagem da emissão sonora.  

 

Toda a música interveniente num filme (especialmente as músicas de          
fosso) é suscetível de nele funcionar como uma placa giratória          
espacial-temporal: isto significa que a posição particular de uma música          
consiste em não estar submetida a barreiras de tempo e de espaço,            
contrariamente a outros elementos visuais e sonoros, que devem estar          
situados relativamente à realidade diegética e a uma noção de tempo           
linear e cronológica. (CHION, 2008, p. 68). 
 

 
Em toda a obra de Xavier Dolan, é notável o uso das músicas de fosso como                

recurso. Elas cumprem um papel estético importante, pois o cineasta cria suas poéticas             

audiovisuais por meio de blocos musicais, especialmente de natureza pop. Além do            

ritmo, melodia, harmonia terem uma relação importante constatada pela forma como o            

jovem cineasta edita a parte imagética dos seus filmes. Dolan vai além e se preocupa               

com a letra das canções que, em sua maioria, refletem os problemas e estados de alma                

dos personagens. A música tem um especial papel de composição estética em seus             

filmes.  

Segundo David Bordwell (2013) ao pensar o som como elemento estilístico e            

propor um estudo que se forma a partir da ideia de estilística no cinema, discute que as                 

bases sonoras podem criar relações envolventes com o espectador e, também, demarcar            

caracterizações dentro do contexto do filme.  

 
O ritmo, a melodia, a harmonia e a instrumentação da música podem            
afetar vigorosamente as reações emocionais do espectador. Além disso,         
uma melodia ou frase musical pode estar associada a um personagem,           
um cenário ou uma ideia específica. (BORDWELL, 2013, p. 423)  

 
 

Verificamos que as inserções de músicas nos filmes de Xavier Dolan são            

relevantes para compreender o estilo do diretor. O uso que o cineasta faz delas é               

carregado de sentidos, de articulações e de relações. Essas articulações são definidas por             

Michel Chion, por meio do conceito de síncrise e discutiremos essa definição na obra de               

Dolan, pois verifica-se uma intensa utilização.  
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A síncrise (palavra que aqui combina sincronismo e sintese) é a           
soldadura irresistível e espontânea que se reproduz entre um         
fenômemo sonoro e um visual pontual quando estes ocorrem ao          
mesmo tempo independentemente de qualquer lógica. (CHION, 2008,        
p. 54) 

 

Ao estudar a obra de Dolan, nos deparamos com o conceito de transcineclipe             

(OLIVA, 2016), pois esses momentos musicais nos filmes do cineasta são vistos como             

blocos isolados, carregados de hiperestilizações. Estabelece-se uma diferenciação entre         

as paisagens transcineclipicas como os momentos onde o cineasta aproxima as           

visualidades fílmicas a marcas da estética da linguagem do videoclipe, como:           

desfoques, demarcações e aspectos surrealistas. As passagens transcineclipicas são         

entendidas a partir dos recursos da montagem que articulam tempo e espaço numa             

relação de sincronismo entre os ritmos da base sonora com o ritmo da cadência dos               

planos.  

Vemos como Xavier Dolan utiliza esses blocos audiovisuais em seus filmes, isso            

aproxima sua criação às poéticas da linguagem do videoclipe. A seguir apresentamos as             

análises dos filmes Eu Matei Minha Mãe e Mommy, buscando compreender e ampliar o              

debate sobre a forma como o cineasta introduz as músicas e os efeitos produzidos pela               

aproximação entre as linguagens.  

 

Eu Matei Minha Mãe - a música que produz distorções 

 

Eu Matei Minha Mãe (2009) é um filme protagonizado, dirigido, produzido e            

roteirizado por Xavier Dolan. Na longa-metragem, o diretor dá vida a Hubert, um             

personagem que passa por uma relação conturbada com sua mãe, Chantale. Isso é             

deixado claro logo no início da história, durante uma discussão entre os dois enquanto              

ela o leva para a escola. A situação piora quando Hubert diz a professora que sua mãe se                  

encontra morta, o que os espectadores sabem ser uma mentira. No decorrer do filme,              

nos deparamos com a vida de um adolescente cheio de conflitos, vivendo um             

relacionamento escondido e enfrentando a descoberta de sua sexualidade. 
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 Apesar de uma boa história a ser contada, o que mais chama a atenção na obra                

de Dolan, é a aproximação entre a linguagem do videoclipe com a linguagem do cinema               

empregada pelo cineasta por meio de uma simbologia. Segundo Oliva, a aproximação            

da linguagem do videoclipe com a linguagem do cinema se estabelece por meio do              

transcineclipe (2016, p. 95), e é através desse conceito que toda a análise irá se basear.  

Pode-se perceber que a música vem ganhando cada vez mais espaço no mundo             

cinematográfico a fim de ser empregada como um meio de conduzir diversas narrativas.             

Alguns cineastas estão optando, em certos momentos de suas obras, a omitirem a             

utilização do diálogo entre seus personagens para dar a canção o total controle             

emocional e narrativo da cena. Na obra de Dolan, a música possui uma importância              

imprescindível no enredo do filme, embalando e conduzindo cenas totalmente sem           

diálogos de forma clara e coesa.  

 

Chamaremos de música de fosso àquela que acompanha a imagem a           
partir de uma posição off, fora do local e do tempo da ação. Este termo               
faz referência ao fosso de orquestra da ópera clássica. E chamaremos           
música de ecrã àquela que emana de uma fonte situada direta ou            
indiretamente no lugar e no tempo da ação, mesmo que esta fonte seja             
um rádio ou um instrumento fora do campo. (CHION, 2008,  p. 67). 
 

 
A cena a ser analisada, trás em sua composição a música de ecrã, no exato               

momento em que Hubert aperta o play do rádio. Nesse instante, podemos ouvir a canção               

Noir Désir da banda Vive la Fête, e a medida que a narrativa avança, Hubert e Antonin                 

são envolvidos por uma performance no ritmo musical, ao mesmo tempo em que criam              

um dripping na parede do ambiente onde ambos se encontram. Os dois personagens se              

movem conforme a música. E toda a composição cênica e musical remete a             

personalidade confusa de Hubert. Isso é claramente retratado pelos desenhos abstratos           

criados pelo casal por meio do dripping. Na cena seguinte, não há muitos cortes entre               

os planos, o que os tornam dinâmicos é a forma como Dolan alterna a velocidade da                

câmera de acordo com a velocidade da música. fazendo assim, um bom uso da síncrise,               

que de acordo com Chion, é a junção entre áudio e imagem, a fim de que ambos possam                  
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ter harmonia, sincronismo e espontaneidade para se tornarem apenas um. (CHION,           

2008, p. 54). 

 

A música no cinema narrativo "ancora" a imagem a significados. Ela           
expressa ambientes e conotações que, em conjunto com a imagem e           
outros sons, ajudam na interpretação de eventos narrativos e indicam          
valores morais, de classe e éticos dos personagens. Além disso,          
atributos da melodia, instrumentação e ritmo imitam ou ilustram         
eventos na tela. (BAPTISTA, 2007, p. 37). 

 

Vemos na citação anterior o tamanho do poder da canção em uma cena, que essa               

junção entre o visual e o sonoro, pode provocar diversos sentimentos em quem assiste.              

Como discutido por Baptista, a música atribui a imagem diversos significados. Ainda na             

cena analisada, podemos notar que, enquanto o personagem Hubert se encontra feliz            

junto de seu namorado, a iluminação da cena traz para o telespectador luminosidade e              

cores quentes e vivas, no entanto, a música em sua melodia e letra, continua retratando a                

personalidade confusa e problemática do adolescente. Já no momento em que Hubert            

descobre que voltará para o internato, por meio de uma carta destinada à sua mãe, a                

iluminação da cena muda drasticamente, e o que se vê é uma escuridão solitária e               

claustrofóbica.  

Após a descoberta do internato, é visivelmente perceptível a raiva tomando o            

controle das ações de Hubert, e a música toma um papel importante nessa transição.              

Neste momento de ira, enquanto o adolescente bagunça todo o quarto, a letra e a               

melodia da música relata o estado de espírito do personagem, que, sincronizados com a              

performance vocal da cantora que solta gritos, aparentemente de fúria e extravagância,            

traz à cena uma carga dramática que um diálogo, supostamente, não seria capaz de              

trazer. 

Não há diálogos nas cenas, e toda a percepção dos sentimentos passado pelo             

enredo, se dá através do ritmo e da letra da música. Segundo Baptista (2007, p. 92)                

“Nos momentos do filme onde não há diálogos - ou onde existe um momento subjetivo               

de um personagem - a música tem o potencial de manter a continuidade da presença               

humana”.  
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Mommy - a música que produz afeto 

 

A outra análise estabelecida é sobre o filme Mommy (2014), um filme que foi              

bem recebido pela crítica e bastante premiado. Xavier Dolan apresenta um refinado            

senso de direção estética neste filme e as músicas são um catalisador de toda a estrutura                

narrativa do filme.  

O argumento do filme retrata a história de Steve (Antoine-Olivier Pilon), um            

rapaz hiperativo de 25 anos, filho da viúva Diane (Anne Dorval). Após ser expulso do               

reformatório por ter incendiado a cafeteria local, resultando em queimaduras de terceiro            

grau em um colega, a mãe busca o filho e tenta inseri-lo socialmente. No              

longa-metragem também conheceremos Kyla (Suzanne Clément), uma vizinha que         

ajudará mãe e filho a terem uma relação equilibrada.  

Durante toda a trama, a música é utilizada para realçar sensações e auxiliar na              

composição das imagens. Segundo Lipovetsky e Serroy (2009, p.278), “no cinema, a            

música é sentida pelo espectador como acompanhando “fielmente” a história para           

reforçar sua significação: a concordância e a unidade de clima é obrigatória”. Desta             

forma, as músicas evidenciam o drama que se passa na história de Diane, como              

apontado na fundamentação deste artigo, a música é importante para a estrutura            

temporal e espacial na forma como Dolan faz a decupagem do filme, pois ele cria               

blocos narrativos.  

Para integrar toda relação opressiva retratada entre mãe e filho, o cineasta Dolan             

produziu o filme em formato 1:1, totalmente quadrado (definido como instagram),           

passando a impressão de que os personagens estão presos, fazendo com que o             

espectador sinta-se sufocado e incomodado durante a fruição da obra cinematográfica.  

A cena escolhida para análise tem início às 1h15min, onde trata-se do momento             

da música Wonderwall de Oasis (1995). O trecho é caracterizado como um            

“transcineclipe”, pois a música cria um bloco de imagens cuja natureza aproxima-se da             

linguagem do videoclipe. O personagem principal está se sentindo bem e feliz pelos             

momentos que tem passado com sua vizinha e sua mãe. Então, esta cena se desloca do                

filme como um todo. Neste momento, há uma conexão entre aspectos formais e de              
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conteúdo no filme, pois a tela antes quadrada será aberta para um formato             

cinematográfico realizado pelo próprio personagem. Steve faz um movimento de força           

como se abrisse e expandisse a tela com as duas mãos, trazendo a sensação de liberdade                

e alívio, tanto para ele, quanto para quem assiste.  

Na linguagem do videoclipe, é comum o cantor(a) fazer uma performance           

cantando ou não a canção, e dessa forma acabam se tornando personagens com ações, às               

vezes até com enredos e narrativas. Segundo Thiago Soares (2013) a performance é um              

elemento importante da estética dos videoclipes.  

 

videoclipes performatizam as canções que os originam, propondo uma         
forma de “fazer ver” a canção a partir de códigos inscritos nas próprias             
canções populares massivas, mas também diante da problemática dos         
gêneros musicais e das estratégias de endereçamento dos produtos da          
indústria fonográfica. (SOARES, 2013, p. 145). 

 

Vemos essa aproximação com o filme, pois neste momento específico da música            

existe uma atuação do personagem e ela é carregada de sentidos, não só pelo fato dele                

caminhar de skate, como na relação com se estabelece com a ação da mãe e da vizinha                 

que caminham de bicicleta, mostrando haver uma conexão entre os estados de espírito             

dos personagens, a música que evoca afeto de quem vê o filme e ação do personagem                

em abrir a tela que amplia o formato e evidencia uma relação entre a forma e o conteúdo                  

do filme. 

Apontamos o conceito de transcineclipe, pois a música cria um bloco           

audiovisual que se destaca do filme. O caráter pop e a articulação que se estabelece com                

o ritmo da canção e o momento de abertura da tela é carregada de sentidos. Verifica-se                

os arranjos das paisagens transcineclipicas, por meio da expressão visual neste           

momento e os recursos materiais da imagem e a passagem transcineclipica pela forma             

como o cineasta edita o filme articulando ritmo/melodia com o encadeamento das            

imagens.  

Identificamos a inter-relação entre as linguagens audiovisuais, destacando-se o         

conceito de “transcineclipe”, que tem como principal função “explicar como se           

fundamentam as marcas que aproximam as linguagens do cinema e a do videoclipe e              
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suas integrações” (OLIVA, 2016, p. 83). Esta conexão entre a forma e o conteúdo faz               

com que o espectador tenha a mesma sensação que o personagem. A sensação de              

liberdade é visualizada no tempo caracterizado pela música e pela ação do personagem             

sincronizadas e música cria uma sensação de afeto.  

 

Considerações Finais  

 
Este artigo faz parte de um Projeto de Pesquisa que buscou compreender como             

as linguagens do cinema e a do videoclipe se hibridizam. Essa mistura caracteriza a obra               

do cineasta Xavier Dolan, que foi selecionado como objeto de estudo, a partir da análise               

e estudos sobre o conceito de transcineclipe.  

Procuramos identificar os traços desta conexão entre a linguagem do videoclipe           

e do cinema nos momentos filmicos das obras Eu Matei Minha Mãe e Mommy, cuja               

evidência se materializa pelo uso recorrente de canções de natureza pop. Dolan tece             

seus filme por meio de blocos audiovisuais, articulados a narrativa. Vemos uma            

caracterização estética desta natureza em todos os seus filmes, o que concluímos serem             

elementos que fazem parte da estilística do cineasta com rigor criativo.  

As canções em seus filmes são carregadas de sentido, desde a letra até a forma               

como se estabelecem as conexões entre a imagem, a performance dos atores e as              

articulações da montagem. Todos estes detalhes são amarrados e os fragmentos           

audiovisuais tornam-se carregados de sentido.  

Ao estudar Xavier Dolan, verificamos tratar-se de um jovem cineasta, com uma            

obra ainda em consolidação, porém as premiações em grandes festivais sinalizam a            

necessidade de um olhar para a forma como ele dirige seus filmes. Concluímos tratar-se              

de um cineasta criativo, que utiliza a música de natureza pop como elemento central              

para criação de afetos e distorções em seus filmes, tanto internamente, nas relações             

travadas entre os personagens em meio à diegese do filme, como também na             

transparência de trazer o espectador para um diálogo intensificado pela aproximação           

que se faz com as músicas incorporadas ao universo fílmico.  
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